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Nº TUA TUA20190516000198

REQUERENTE Sérgio Martins II - Agro Pecuária, Lda

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 510621554

ESTABELECIMENTO Pecuária de Almoster

LOCALIZAÇÃO Travessa da Milharada, Bairro da Figueira

CAE 01460 - Suinicultura

TUA
Título Único Ambiental
O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e 
regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.

O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, devendo 
ser integrado no respetivo título de licenciamento da atividade económica.

DADOS GERAIS

CONTEÚDOS TUA

ENQUADRAMENTO LOCALIZAÇÃO

EXPLORAÇÃO DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO ANEXOS TUA
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Norte Sérgio Martins II - Agropecuária, Lda

Sul Isabel Maria Nunes Cordeiro

Este Herdade de Noel M Salvador e João Pedro Pinheiro

Oeste Imocorreia - Sociedade Imobiliária Lda e Jaima Dâmaso José

Área impermeabilizada não coberta (m2) 4111.39

Área coberta (m2) 2611.39

Área total (m2) 53640.00

Confrontações

Área do estabelecimento
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Localização Apresenta-se em anexo os extratos das Plantas de Ordenamento e 
Condicionantes do PDM de Santarém.

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Informar sobre a data de início de exploração da instalação 1 mês antes da entrada em 
funcionamento

Carta/e-mail/ofício

Registar o número de horas de funcionamento anual da instalação, discriminando 
o número de horas em produção efetiva e em limpeza/manutenção (evidenciado 
as diferentes etapas de processo).

Período de exploração RAA

Registar o número de horas correspondente a situações de funcionamento 
deficiente ou avaria nos sistemas/equipamentos de retenção, drenagem, 
tratamento e ou controlo de emissões para os diferentes meios (emissões para o 
ar, produção de águas residuais, etc).

Período de exploração RAA

Registar os procedimentos adotados para as operações de manutenção e limpeza 
dos equipamentos, nomeadamente os que integram os processos produtivos, com 
indicação de data(s) ou período(s) em que ocorreram e do encaminhamento dado 
às substâncias geradas (matérias-primas, produtos, efluentes líquidos, resíduos, 
etc.).

Período de exploração RAA

Explicitar e registar os procedimentos de manutenção dos sistemas de retenção, 
drenagem, tratamento e controlo de emissões existentes na instalação, com 
indicação de data(s) ou período(s) em que ocorreram e do encaminhamento dado 
às substâncias geradas, de modo a permitir mantê-los a um nível de eficiência 
elevado e assegurando os respetivos períodos de indisponibilidade ao tempo 
mínimo possível.

Período de exploração RAA

Registar os acontecimentos, respetivas consequências e ações corretivas, caso 
ocorra um acidente ou incidente.

Período de exploração RAA

Registar os acontecimentos, respetivas consequências e ações corretivas, caso se 
verifique incumprimento das condições do TUA.

Período de exploração RAA

Registar o número e a natureza de queixas e ou reclamações recebidas. Período de exploração RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Relativamente às MTD, previstas no BREF sectorial - BREF IRPP, que foram 
identificadas pelo operador como "não implementadas", "em avaliação" e 

Localização

 

EXPLORAÇÃO

Medidas / Condições gerais a cumprir

Medidas / Condições específicas a cumprir
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

"previstas implementar" aquando a apresentação do projeto a licenciamento (vide 
anexo III - MTD), deve ser apresentada uma calendarização das ações a tomar, 
para o período de validade da decisão PCIP, clarificando as etapas e todos os 
procedimentos que especifiquem como o operador prevê alcançar a 
implementação das referidas MTD (nota: deverá ser enviado o ficheiro Excel 
disponível para o efeito na página da APA, no menu Instrumentos - Licenciamento 
Ambiental).

6 meses após a emissão da decisão 
PCIP

PDA

Avaliar e equacionar a implementação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), 
nos termos do preconizado no BREF IRPP, incluindo no RAA a análise a efetuar 
sobre esta matéria.

Período de exploração RAA

Requerer a atualização das condições de licenciamento no prazo máximo de 3 
anos após a publicação das conclusões MTD referentes à atividade principal da 
instalação (BREF IRPP).

3 anos após a publicação das 
Conclusões MTD (período de adaptação)

RAA

Ponto de situação do grau de implementação das Melhores Técnicas Disponíveis 
(MTD) previstas no BREF sectorial (vide Anexo III -MTD) e/ou das medidas 
técnicas equivalentes; apresentar evidências da manutenção da adequada 
implementação das referidas técnicas.

Período de exploração RAA

Matéria(s)-prima(s) e ou subsidiária
(s) Medida / Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Animais Efetuar o registo do nº de animais que entram na 
exploração

Período de exploração RAA

Rações Efetuar o registo do consumo de rações, expresso em 
toneladas.

Período de exploração RAA

Produtos intermédios e ou finais Medida / Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Animais
Efetuar o registo sobre a produção efetiva de suínos (em 
toneladas e n.º de animais) desse ano civil, 
acompanhados das respetivas Declarações de Existência

Período de exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir para as emissões difusas

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Apresentar informação detalhada sobre o programa de controle e monitorização de 

Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos

Medidas / Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou subsidiárias

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos produtos intermédios e ou finais

Ar

Emissões difusas
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

emissões difusas e ou fugitivas. Período de exploração RAA

A nitreira deve ser coberta, o chão impermeabilizado e possuir um sistema de 
retenção e encaminhamento dos lixiviados, de forma a evitar a estagnação de 
águas e a libertação de odores

Período de exploração RAA

Determinar as emissões dos parâmetros NH3, CH4 e partículas para a atmosfera, 
para cada local de emissão, nomeadamente nos edifícios de produção e no 
sistema de retenção de efluentes pecuários (neste local excetua-se o parâmetro 
partículas).

Período de exploração RAA

Sempre que possível, o operador deverá manter a crosta natural que ocorre à 
superfície das lagoas de retenção.

Período de exploração RAA

O operador deverá adotar as medidas necessárias preconizadas no BREF IRPP 
(vide MTD n.º 11 do anexo MTD), de forma a reduzir a produção de poeiras no 
interior de edifícios para animais.

Período de exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente a odores

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Dar cumprimento às MTD relativas à prevenção/redução de emissões de odores, 
nomeadamente através da otimização dascondições de descarga de ar de 
exaustão proveniente do alojamento animal utilizando uma ou mais técnicas(ex..: 
aumentar a altura da saída do ar de exaustão; colocar barreiras externas eficazes 
para turbulência no fluxo de ar expelido (p. ex., vegetação); colocar defletores nas 
saídas de ar que se encontrem a baixa altura nas paredes, para que o ar de 
exaustão seja dirigido p/o solo).

Período de exploração RAA

Deverão ser adotadas as medidas necessárias para garantir os seguintes aspetos: 
manter o sistema de ventilação artificial dos pavilhões otimizado; proceder à 
limpeza do sistema de drenagem que encaminha o efluente pecuário ao sistema 
de retenção, nomeadamente ao nível das caixas e da tubagem e do sistema de 
drenagem de águas pluviais.

Período de exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente às captações de água

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas na Autorização de 
Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea nº A005910.
2019.RH5A, de 09.04.2019

RAA

Registar o consumo mensal/anual de água, em m3, discriminando as finalidades 
(atividade pecuária, lavagens e consumo humano)

Período de exploração RAA

Avaliar as medidas tomadas e resultados alcançados para otimizar os consumos 
de água

Período de exploração RAA

Registar o consumo específico de água (eg. m3 de água consumida/tonelada de Período de exploração RAA

Odores

RH

RH - Captação
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

animal produzido)

Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

As águas residuais domésticas devem ser encaminhadas para o sistema de 
retenção de efluentes pecuários

Período de exploração RAA

As lagoas de retenção devem ser impermeabilizadas, de acordo com o parecer de 
aprovação do PGEP.

No imediato 1º RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Efetuar a gestão dos cadáveres de animais gerados (recolha, acondicionamento
/armazenamento e encaminhamento para destino final adequado), de forma 
correta e em conformidade com a legislação em vigor

Período de exploração RAA

Os animais mortos (subprodutos de origem animal) originados na instalação 
deverão ser conservados em locais e temperatura adequada de forma a evitar 
qualquer risco para a saúde humana ou animal, até serem encaminhados para 
destino final adequado

Período de exploração RAA

Dar cumprimento ao parecer emitido pela entidade coordenadora sobre o PGEP 
(vide anexo II).

Período de exploração RAA

Registar os volumes de chorume e estrume produzidos anualmente (m3/ano) Período de exploração RAA

As escorrências da nitreira deverão ser encaminhadas para o sistema de retenção 
de efluentes pecuários.

Período de exploração RAA

As águas pluviais devem ser separadas das águas residuais provenientes do 
processo produtivo (chorume e águas de lavagem), devendo o operador assegurar 
que não existe contaminação das águas pluviais.

Período de exploração RAA

Indicar a quantidade anual de estrume encaminhada para os destinos finais 
aprovados em sede de parecer do PGEP.

Período de exploração RAA

Relativamente ao encaminhamento do efluente pecuário, registar: a data de envio; 
o destino do efluente pecuário; as quantidades enviadas; a data e método de 
aplicação (valorização agrícola); a cópia de documentação que demonstre a 
utilização, encaminhamento ou destino adequado do efluente pecuário produzido.

Período de exploração RAA

Indicar a quantidade mensal e anual de animais mortos (toneladas e n.º de 
animais) enviada para estabelecimento autorizado

Período de exploração RAA

Apresentar cópia de todas as guias de acompanhamento dos cadáveres animais, 
que comprovem o envio do mesmo para as Unidades de Transformação de 
Subprodutos

Período de exploração RAA

Rejeição de águas residuais

Efluentes_pec

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos efluentes pecuários e ou subprodutos de origem animal 
produzidos



ESTADO: Emitido

DATA DO DOCUMENTO: 20/05/2019

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a 
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título 
Único Ambiental", indique o código do documento e de 
verificação apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20190516000675

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: b101-2c4c-549d-3ec2

PÁG. 
/8 10

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

As águas residuais do rodilúvio devem ser encaminhadas para o sistema de 
retenção dos efluentes pecuários.

Período de exploração RAA

Assegurar o encaminhamento de todo o efluente pecuário (EP) a destino final 
adequado (sistema de retenção de efluentes pecuários), bem como a retenção dos 
mesmos em órgãos estanques, adequadamente dimensionados e em boas 
condições de manutenção e funcionamento, garantido a inexistência de quaisquer 
descargas, escorrências e/ou infiltrações que afretem os recursos hídricos 
superficiais e/ou subterrâneos.

Período de exploração RAA

Deverá proceder, regularmente, ao corte da vegetação que se desenvolve nos 
coroamentos e nos taludes exteriores das lagoas de retenção de efluentes, bem 
como proceder à sua manutenção, com vista a evitar problemas de estabilidade 
nos taludes / coroamentos e, por outro lado, permitir uma inspeção do sistema de 
retenção sempre que necessário.

Período de exploração RAA

Aquando da limpeza das lagoas, deverá ser apresentado no RAA respetivo cópia 
do Plano de Gestão de Lamas, a aprovar nos termos do disposto no Decreto-Lei n.
º 276/2009, de 2 de Outubro, descrição do processo de limpeza e destino final das 
lamas removidas.

Período de exploração RAA

Assegurar um plano de emergências, permanentemente atualizado, para lidar com 
emissões e incidentes imprevistos, como a poluição de massas de água, conforme 
estipulado na MTD n.º 2 do BREF IRPP.

Período de exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Promover a valorização de resíduos por fluxos ou fileiras Período de exploração RAA

Deverá garantir a existência de parques/zonas para o armazenamento temporário 
de resíduos em número suficiente face à produção de resíduos na instalação, não 
podendo em situação alguma existir resíduos não acondicionados

Período de exploração RAA

Todo e qualquer resíduo produzido e/ou existente na instalação (espaços interiores 
e exteriores) deve ser recolhido, identificado, separado, acondicionado e 
encaminhado para destino final adequado à sua tipologia

Período de exploração RAA

Assegurar que nos locais de armazenamento se verifique a disposição dos 
mesmos por tipologia de resíduo e com a identificação dos códigos LER.

Período de exploração RAA

Sistematizar os quantitativos de resíduos/ LER gerados no processo produtivo 
evidenciando a etapa onde são produzidos.

Período de exploração RAA

Resíduos

Resíduos gerados na atividade

Ruido

Medidas / Condições a cumprir relativamente ao ruído
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

As instalações não consubstanciam o conceito de atividade ruidosa permanente, 
conforme definido no DL n.º 9/2007, de 17 de janeiro, na sua atual redação. Caso 
existam reclamações relativas a ruído; ocorram alterações (o aumento de 
equipamentos com emissões sonoras para o exterior; o aumento do n.º de horas 
de funcionamento de equipamentos ou alteração da sua disposição) que façam 
prever o aumento do nível sonoro no(s) recetor(es) sensível(eis), deve ser 
realizada medição do ruído ambiente.

Período de exploração RAA

Caso da avaliação de ruído se conclua que é necessário proceder à 
implementação de medidas de minimização, deverá(ão) posteriormente ser 
efetuada(s) nova(s) caraterização(ões) de ruído, de forma a verificar o 
cumprimento dos critérios de incomodidade e de exposição máxima.

Período de explorção RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Elaborar e submeter o plano de desativação total ou parcial da instalação para 
aprovação

Aquando da previsão de cessação 
definitiva total ou parcial da instalação e 
com pelo menos 6 meses de 
antecedência

Plano de desativação total ou parcial

Elaborar e submeter o relatório final de conclusão do plano de desativação total ou 
parcial da instalação para aprovação.

Aquando da conclusão da desativação 
de acordo com o plano previamente 
aprovado

Relatório final de conclusão do plano de 
desativação total ou parcial

Tipo de informação/Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade

Relatório Ambiental Anual (RAA) Formato digital através da 
Plataforma SILiAmb

1º RAA a remeter até 30 de 
abril do ano seguinte ao inicio 
de exploração. Seguintes até 
30 de abril de cada ano.

APA

Plano de Desempenho Ambiental (PDA)

Formato digital até 10 MB ou 
através de plataforma online 
de transferência de ficheiros 
para o email: 
ippc@apambiente.pt

6 meses após a emissão do 
TUA APA

1º PRTR a submeter no ano 
seguinte ao início de 

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

Medidas / Condições a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativação da instalação

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

Comunicações a efetuar à Administração
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Tipo de informação/Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade

Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes 
(PRTR)

Formulário único (PRTR) exploração e seguintes em 
data a definir

APA

Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR) SILiAmb
31 de março do ano seguinte 
àquele que se reportam os 
dados

APA

Situações de emergência (acidentes e incidentes)
Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente

Comunicação no prazo 
máximo de 48 horas após a 
ocorrência; Relatório num 
prazo de 15 dias após a 
ocorrência.

APA, IGAMAOT, EC

Situações de incumprimento de condições do TUA
Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente

Comunicação no prazo 
máximo de 48 horas após a 
ocorrência; Relatório num 
prazo de 15 dias após a 
ocorrência.

APA, EC, CCDR LVT

Plano de Desativação total ou parcial
Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente

Aquando da previsão de 
cessação definitiva total ou 
parcial das atividades - com 6 
meses de antecedência.

APA

Relatório Final de Conclusão do Plano de Desativação total ou 
parcial

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente

Aquando da conclusão da 
desativação de acordo com o 
plano previamente aprovado

APA

Código Anexo Descrição

C043476 Parecer de aprovação PGEP.pdf Anexo I - Parecer PGEP

C044103 MTDs.pdf Anexo III - MTD

C047877 Titulo A005910 2019 RH5A.pdf Anexo II - TURH da captação subterrânea
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TURH da captação subterrânea 

 

 



Processo n.º: 450.10.02.02.006897.2019.RH5A

Utilização n.º: A005910.2019.RH5A

Início: 2019/04/09

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00501723

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 510621554

Nome/Denominação Social* Sérgio Martins II - Agro Pecuária, Lda

Idioma Português

Morada* Travessa da Milharada, N.º 4Bairro da Figueira

Localidade* Benedita

Código Postal 2475-013

Concelho* Alcobaça

Telefones 966809596

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação Furo Almoster - Santarém

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Vale de Santarém

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Lezíria do Tejo / Santarém / Almoster

Longitude -8.783819

Latitude 39.240586

Região Hidrográfica Tejo e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica Maior

Sub-Bacia Hidrográfica PT05TEJ1022 :: Vala da Azambuja

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Massa de água PTT1_C2 :: BACIA DO TEJO-SADO / MARGEM DIREITA

Classificação do estado/potencial ecológico
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa
de água

Bom

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:

Método Rotary com circulação directa
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Profundidade (m) 220.0

Diâmetro máximo (mm) 315.0

Profundidade do sistema de extração (m) 200.0

Cimentação anular até à profundidade de (m) 20.0

Nº ralos 2

Localização dos ralos (m) 200

Revestimento:

Tipo PVC

Profundidade (m) 220.0

Diâmetro máximo da coluna (mm) 315.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 3.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 2.000

Volume máximo anual (m3) 16000.0

Mês de maior consumo julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

1300

Nº horas/dia em extração 6

Nº dias/mês em extração 30

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Consumo Humano

Nº pessoas a abastecer 3

Nº habitações a abastecer 1

Destino das águas residuais Sistema Individual

O local é servido por rede pública de
abastecimento de água

|_|

Vai ser promovido tratamento à água captada |_|

Tipo de tratamento

Atividade Pecuária

Tipo de actividade pecuária Produção

REAP (Classe de atividade) Classe 1

CAE Principal 01460 : Suinicultura

CAE Secundária

Quantidade de efluentes pecuários produzidos 9850

Destino dos efluentes pecuários produzidos Espalhamento terrenos agrícolas

Animal de espécie pecuária Suíno

Capacidade de exploração (cabeças normais) 410

Vai ser promovido tratamento à água captada |_|

Existem outras origens de água |_|
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Atividades de outro tipo

Lavagem de pavilhões e equipamentos

Condições Gerais

1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.

2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.

3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.

5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.

7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.

Outras Condições

1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água
Subterrânea emitida com o código __A020036.2018.RH5A__.

2ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.

3ª Os dados deverão ser reportados preferencialmente na plataforma Siliamb, para o título de captação respetivo, tendo como data
limite o dia 15 de janeiro do ano seguinte a que se reportam os dados. Poderão ainda ser enviados em formato digital ou correio
tradicional, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo
autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador], [Volume extraído], [Observações]. Indique na coluna de
Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado, as avarias ou trocas de contador que tenham ocorrido e outras
situações anómalas.

4ª O titular obriga-se a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 15 dias, sobre qualquer situação de avaria, reportando
as respetivas leituras no caso de troca do contador.
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5ª Na impossibilidade de registo por avaria ou inexistência temporária do contador não é permitida a extração de água

6ª O titular compromete-se a cumprir com as normas aplicáveis do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, que regula a qualidade
da água destinada a consumo humano.

7ª Se esta autorização tiver como finalidade o consumo humano, será dada por revogada a partir do momento em que a zona se
mostre servida por rede pública de abastecimento de água conforme o n.º 2 do artigo 28º do DL n.º 226-A/2007, de 31 de maio..

8ª A captação será exclusivamente utilizada para ____Consumo Humano, Atividade Pecuária e Lavagens de Pavilhões____ no local
supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.

9ª Num raio de ______ 50 metros _____ com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos
e depósitos de resíduos de qualquer natureza.

10ª O titular deve cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas” para garantir a proteção da qualidade da água.

11ª Caso se verifique conflito com outros utilizadores da mesma massa de água, com captações localizadas a uma distância inferior a
100 m, ou em captação pública a eventual utilização desta captação será condicionada aos resultados de um Estudo
Hidrogeológico, cuja realização ficará a cargo do utilizador, podendo em seu resultado ser fixado um teto de caudal de exploração.
A data de realização dos trabalhos deve ser comunicada a este Serviço afim de poder ser acompanhada.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 1300 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade anual.
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador],
[Volume extraído], [Observações].
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Quadro Q38 – LA - Avaliação da instalação face aos BREF aplicáveis 
 

 

MTD Está 
implementada? 

Descrição do modo de 
implementação (1) VEA/VCA (2) 

Proposta de valor a 
atingir dentro da 

gama de VEA/VCA 
(3) 

Descrição da técnica 
alternativa 

implementada (Se 
preencheu “N” na 
coluna “MTD está 

implementada?”.) (4) 

Motivo da não 
aplicabilidade (Se 

preencheu “n.a.” na 
coluna “MTD está 
implementada?”.) 

(5) 
 BREF (indicar o nome do BREF em análise) 

 

n.º atribuído de 
acordo com o 

BREF ou 
documento de 

conclusões 
MTD 

Descrição de 
acordo com o 

BREF 
S/N/n.a.   

 

  

 

1 

Implementar 
um Sistema de 
Gestão 
Ambiental 
(SGA) 

N    A pecuária ainda não 
existe.  

 

2a 
Reduzir o 
impacte 
ambiental 

N 

A determinação da 
localização da nova 
pecuária teve em 

consideração as técnicas 
descriminadas no presente 

ponto. 

  A pecuária ainda não 
existe.  

 

2b 
Reduzir o 
impacte 
ambiental 

N 

Será dada formação aos 
funcionários da futura 

pecuária sobre as técnicas 
descriminadas no presente 

ponto. 

  A pecuária ainda não 
existe.  

 

2c 
Reduzir o 
impacte 
ambiental 

N 
Será preparado um plano 

de emergência, envolvendo 
os futuros funcionários no 

processo 

  A pecuária ainda não 
existe.  
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2d 
Reduzir o 
impacte 
ambiental 

N 
Será preparado um plano 

de monitorização para 
verificar, reparar, manter e 

substituir equipamentos 

  A pecuária ainda não 
existe.  

 
2e 

Reduzir o 
impacte 
ambiental 

N 
Está contemplada a 

colocação de necrotérios 
específicos para o efeito  

  A pecuária ainda não 
existe.  

 

3a 

Gestão 
nutricional para 
redução do 
azoto excretado 

N 

Será equacionada com o 
futuro fornecedor a 

possibilidade de reduzir o 
teor de proteína bruta dos 

alimentos dos animais 

7-13kg 
N/animal/ano  A pecuária ainda não 

existe.  

 

3b 

Gestão 
nutricional para 
redução do 
azoto excretado 

N 

Será realizada uma análise 
do tipo de dieta a adotar de 
acordo com a espécie, peso 

corporal e produto final 
pretendido 

7-13kg 
N/animal/ano  A pecuária ainda não 

existe.  

 
3c 

Gestão 
nutricional para 
redução do 
azoto excretado 

N 

Será equacionada a 
necessidade de adição de 

quantidades controladas de 
aminoácidos 

7-13kg 
N/animal/ano  A pecuária ainda não 

existe.  

 

3d 

Gestão 
nutricional para 
redução do 
azoto excretado 

N 

Será analisada a 
possibilidade de adicionar 

aditivos na alimentação 
com vista a reduzir o azoto 

excretado 

7-13kg 
N/animal/ano  A pecuária ainda não 

existe.  

 

4a 

Gestão 
nutricional para 
redução do 
fósforo total 
excretado 

N 

Será realizada uma análise 
do tipo de dieta a adotar de 
acordo com a espécie, peso 

corporal e produto final 
pretendido 

3,5-5,4kg 
P2O5/animal/ano  A pecuária ainda não 

existe.  

 

4b 

Gestão 
nutricional para 
redução do 
fósforo total 
excretado 

N 

Será analisada a 
possibilidade de adicionar 

aditivos na alimentação 
com vista a reduzir o 

fósforo total excretado 

3,5-5,4kg 
P2O5/animal/ano  A pecuária ainda não 

existe.  

 4c Gestão 
nutricional para N Será analisada a 

possibilidade de se utilizar 
3,5-5,4kg 

P2O5/animal/ano  A pecuária ainda não 
existe.  
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8h 
Utilização 
eficiente da 
energia 

N 

Será utilizada ventilação 
natural em detrimento da 
ventilação forçada sempre 

que a qualidade do ar 
interior o permita 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

9 Plano de gestão 
de ruído N 

Caso seja comprovada a 
ocorrência de perturbação 
sonora junto de recetores 

sensíveis será efetuada uma 
monitorização do ruído 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

10a 

Evitar ou 
reduzir as 
emissões de 
ruído 

N 

Será assegurada uma 
distância adequada, da 
pecuária aos recetores 

sensíveis. 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

10b 
Evitar ou 
reduzir as 
emissões de 
ruído 

N 
Será tida em consideração a 

distância adequada dos 
equipamentos da pecuária 

aos recetores sensíveis 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

10c 
Evitar ou 
reduzir as 
emissões de 
ruído 

N 

Serão equacionadas as 
medidas operacionais 

propostas na, presente, 
MTD e implementadas na 

sua generalidade 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

10d 
Evitar ou 
reduzir as 
emissões de 
ruído 

N 

Serão implementados na 
generalidade equipamentos 

pouco ruidosos para não 
perturbar o bem-estar dos 

animais, por ex. 
ventiladores de adequada 

eficiência e sistemas de 
alimentação como 

tremonhas de retenção e 
comedouros ad libitum 

passivos 

  A pecuária ainda não 
existe  

 
10e 

Evitar ou 
reduzir as 
emissões de 
ruído 

N/A    A pecuária ainda não 
existe 

Não se entende 
necessário 

implementar 
equipamentos de 
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redução do 
fósforo total 
excretado 

fosfatos inorgânicos com 
vista a reduzir o fósforo 

total excretado 

 
5a 

Utilização 
eficiente da 
água 

N 
Será elaborado um 

documento para o registo 
do consumo de água 

  A pecuária ainda não 
existe.  

 

5b 
Utilização 
eficiente da 
água 

N 
Será preparado um plano 

de monitorização para 
detetar e reparar fugas de 

água 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

5c 
Utilização 
eficiente da 
água 

N 
Serão utilizados 

equipamentos de alta 
pressão para a limpeza do 

interior dos pavilhões 

  A pecuária ainda não 
existe  

 
5d 

Utilização 
eficiente da 
água 

N 
Será selecionado 

equipamento que melhor 
serve os animais 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

5e 
Utilização 
eficiente da 
água 

N 
Será preparado um plano 

de monitorização para 
detetar e reparar fugas de 

água 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

5f 
Utilização 
eficiente da 
água 

N 
Será analisada a 

possibilidade de se reutilizar 
as águas pluviais para 

limpeza 

  A pecuária ainda não 
existe  

 
6a 

Redução de 
produção de 
águas residuais 

N Será reduzida quanto 
possível as zonas sujas   A pecuária ainda não 

existe  

 
6b 

Redução de 
produção de 
águas residuais 

N 
Será reduzida quanto 

possível a produção de 
águas residuais 

  A pecuária ainda não 
existe  

 
6c 

Redução de 
produção de 
águas residuais 

N 

Serão implementados 
algerozes e valas exteriores 

para separar as águas 
pluviais não contaminadas 

  A pecuária ainda não 
existe  

 
7a 

Redução das 
emissões 
provenientes 

N 
As águas residuais serão 

drenadas para uma 
instalação de 

  A pecuária ainda não 
existe  
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das águas 
residuais para o 
meio hídrico 

armazenamento de 
chorume 

 

7b 

Redução das 
emissões 
provenientes 
das águas 
residuais para o 
meio hídrico 

N 

As águas residuais terão um 
tratamento primário de 
separação de uma % de 
sólidos e decantação na 
lagoa/lagoas existentes 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

7c 

Redução das 
emissões 
provenientes 
das águas 
residuais para o 
meio hídrico 

N 

O espalhamento de águas 
residuais no solo será 
efetuado através das 
técnicas utilizadas na 

agricultura 

  A pecuária ainda não 
existe  

 
8a 

Utilização 
eficiente da 
energia 

N 
Será implementado um 

sistema eficiente de 
aquecimento/arrefecimento 

  A pecuária ainda não 
existe  

 
8b 

Utilização 
eficiente da 
energia 

N 
Será sempre que possível 

otimizada a gestão dos 
sistemas da MTD 8a 

  A pecuária ainda não 
existe  

 
8c 

Utilização 
eficiente da 
energia 

N 
Serão isoladas as paredes 
até 1,10m, e os tetos dos 

pavilhões 
  A pecuária ainda não 

existe  

 
8d 

Utilização 
eficiente da 
energia 

N 

Serão utilizados dispositivos 
de iluminação eficientes de 

reduzido consumo de 
energia 

  A pecuária ainda não 
existe  

 
8e 

Utilização 
eficiente da 
energia 

N/A     
Não serão utilizados 

permutadores de 
calor 

 

8f 
Utilização 
eficiente da 
energia 

N/A     
Não serão utilizadas 

bombas de calor 
para recuperação de 

calor 

 
8g 

Utilização 
eficiente da 
energia 

N/A N/A   A pecuária ainda não 
existe 

Justificada no 
documento das MTD 
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controlo de ruído 
porque esta 

atividade não é 
ruidosa 

 

10f 
Evitar ou 
reduzir as 
emissões de 
ruído 

N 

Será implementado uma 
barreira entre a pecuária e 
recetores sensíveis caso a 

topografia do local o 
permita 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

11a 
Redução de 
emissão de 
poeiras 

N 
Será aplicada alimentação 

ad libitum e de consistência 
granulada e eventualmente 

farinha 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

11b 
Redução de 
emissão de 
poeiras 

N/A     

Não se entende 
necessário 

implementar 
técnicas de redução 
de poeiras porque a 

concentração das 
mesmas não é 

significativa 

 
11c 

Redução de 
emissão de 
poeiras 

N/A     Justificado no ponto 
anterior 

 

12 
Redução de 
emissões de 
odores 

N 

Caso seja comprovada a 
ocorrência de perturbação 

odorífera desagradável 
junto de recetores sensíveis 

será efetuada uma 
identificação da 

proveniência dos odores e 
analisada a solução 

adequada 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

13a 
Redução de 
emissões de 
odores 

N 

Será tida em consideração a 
distância adequada a 

exploração/instalação aos 
recetores sensíveis 

  A pecuária ainda não 
existe  
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13b 

Redução de 
emissões de 
odores 

N 
Será frequentemente 

removido o estrume para o 
exterior da instalação 

  A pecuária ainda não 
existe  

 
13c 

Redução de 
emissões de 
odores 

N 

A descarga de ar de 
exaustão dos alojamentos 

será efetuada pela 
cumeeira. 

  A pecuária ainda não 
existe  

 
13d 

Redução de 
emissões de 
odores 

N/A -   A pecuária ainda não 
existe 

A técnica em 
questão não é 

aplicável devido ao 
seu elevado custo 

 

13e 
Redução de 
emissões de 
odores 

N 

No armazenamento do 
estrume, a nitreira será 
coberta e analisada a 

melhor localização face à 
direção do vento e a 

localização dos recetores 
sensíveis. Em relação ao 

chorume será minimizada a 
sua agitação. 

  A pecuária ainda não 
existe  

 
13f 

Redução de 
emissões de 
odores 

N 
Será efetuada a digestão 

anaeróbia do chorume na 
lagoa. 

  A pecuária ainda não 
existe  

 
13g 

Redução de 
emissões de 
odores 

N 
O estrume será incorporado 

o mais rapidamente 
possível. 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

14a 

Redução de 
emissões de 
amoníaco para 
o ar 
proveniente do 
armazenamento 
do estrume 

N O estrume será armazenado 
na nitreira em pilha   A pecuária ainda não 

existe  

 

14b 

Redução de 
emissões de 
amoníaco para 
o ar 
proveniente do 

N A nitreira será coberta   A pecuária ainda não 
existe  
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armazenamento 
do estrume 

 

14c 

Redução de 
emissões de 
amoníaco para 
o ar 
proveniente do 
armazenamento 
do estrume 

N 

O estrume será armazenado 
numa estrutura 

impermeabilizada e 
coberta, semelhante a um 

pequeno armazém. 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

15a 

Redução de 
emissões para o 
solo e para a 
água 
provenientes do 
armazenamento 
do estrume 

N 

O estrume será armazenado 
numa estrutura 

impermeabilizada e 
coberta, semelhante a um 

pequeno armazém. 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

15b 

Redução de 
emissões para o 
solo e para a 
água 
provenientes do 
armazenamento 
do estrume 

N/A    A pecuária ainda não 
existe 

O silo não é 
adequado para a 

pecuária em 
questão. Será 

construída uma 
nitreira/placa de 

estrume adequada 
para o efeito. 

 

15c 

Redução de 
emissões para o 
solo e para a 
água 
provenientes do 
armazenamento 
do estrume 

N 

O estrume sólido será 
armazenado num local com 
pavimento, revestimento e 
cobertura impermeáveis. 

Este local possuirá uma vala 
que encaminhará as 

escorrências novamente 
para a fossa de receção 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

15d 

Redução de 
emissões para o 
solo e para a 
água 
provenientes do 

N 

A presente pecuária 
possuirá uma nitreira/placa 
de estrume com capacidade 

de armazenamento de 
estrume de pelo menos 90 

dias. 

  A pecuária ainda não 
existe  
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armazenamento 
do estrume 

 

15e 

Redução de 
emissões para o 
solo e para a 
água 
provenientes do 
armazenamento 
do estrume 

N 

O estrume sólido será 
colocado em pilhas, longe 

de águas de superfície e de 
cursos de água 
subterrâneos 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

16a 

Redução de 
emissões de 
amoníaco para 
o ar 
proveniente do 
armazenamento 
do chorume 

N 

Será reduzida ao mínimo a 
proporção entre a área da 

superfície emissora e o 
volume de chorume na 

instalação de 
armazenamento. Será 

mantida uma margem de 
segurança de 0,5m da 
superfície da água à 

superfície do talude e um 
alteamento do talude para 

reduzir a velocidade do 
vento e as trocas de ar na 

superfície do chorume, 
operando a instalação na 
sua capacidade útil. E será 
minimizada a agitação do 

chorume. 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

16b 

Redução de 
emissões de 
amoníaco para 
o ar 
proveniente do 
armazenamento 
do chorume 

N 
Será mantida uma 

cobertura de proteção 
flutuante, de crosta natural 

na lagoa de chorume. 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

16c 
Redução de 
emissões de 
amoníaco para 
o ar 

N/A -   A pecuária ainda não 
existe - 
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proveniente do 
armazenamento 
do chorume 

 

17a 

Redução de 
emissões de 
amoníaco para 
o ar 
proveniente do 
armazenamento 
natural de 
chorume 
(lagoas) 

N Será minimizada a agitação 
do chorume   A pecuária ainda não 

existe  

 

17b 

Redução de 
emissões de 
amoníaco para 
o ar 
proveniente do 
armazenamento 
natural de 
chorume 
(lagoas) 

N 

Será utilizada a crosta 
natural como proteção 
flutuante na lagoa de 

chorume 
  A pecuária ainda não 

existe  

 

18a 

Redução de 
emissões de 
amoníaco para 
o ar 
proveniente da 
recolha, da 
canalização e do 
armazenamento 
de chorume 

N 

Serão utilizadas instalações 
de armazenamento 
resistentes a fatores 

mecânicos, químicos e 
térmicos. 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

18b 

Redução de 
emissões de 
amoníaco para 
o ar 
proveniente da 
recolha, da 
canalização e do 

N 

A instalação de 
armazenamento de 

chorume terá capacidade 
para armazenar durante 

pelo menos 90 dias, período 
em que não é possível 

realizar o espalhamento. 

  A pecuária ainda não 
existe  
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armazenamento 
de chorume 

 

18c 

Redução de 
emissões de 
amoníaco para 
o ar 
proveniente da 
recolha, da 
canalização e do 
armazenamento 
de chorume 

N 

Serão construídas 
instalações e utilizados 

equipamentos resistentes a 
fugas, como poços, 

tubagens fechadas, drenos, 
etc. 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

18d 

Redução de 
emissões de 
amoníaco para 
o ar 
proveniente da 
recolha, da 
canalização e do 
armazenamento 
de chorume 

N 

O chorume será 
armazenado numa lagoa 

devidamente 
impermeabilizada com tela 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

18e 

Redução de 
emissões de 
amoníaco para 
o ar 
proveniente da 
recolha, da 
canalização e do 
armazenamento 
de chorume 

N 

Será construído uma rede 
de drenagem exterior à 

lagoa que permite detetar 
possíveis infiltrações 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

18f 

Redução de 
emissões de 
amoníaco para 
o ar 
proveniente da 
recolha, da 
canalização e do 
armazenamento 
de chorume 

N 

Será verificada ao longo do 
ano a integridade estrutural 

das instalações de 
armazenamento. 

  A pecuária ainda não 
existe  



  
 

 

Página 34 / 46 
 

 

19a 
Tratamento de 
estrume na 
exploração 

N 
Será realizada a separação 

mecânica através da 
instalação de um tamisador, 

separador de sólidos. 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

19b 
Tratamento de 
estrume na 
exploração 

N/A -    

Esta técnica não é 
aplicável devido aos 
custos elevados e à 
falta de eficiência 

comprovada noutras 
instalações 

semelhantes 

 
19c 

Tratamento de 
estrume na 
exploração 

N/A -    
Apenas aplicável a 

instalações de 
galinhas poedeiras. 

 

19d 
Tratamento de 
estrume na 
exploração 

N/A -    

Esta técnica 
favorecerá a 

produção de odores 
na exploração, por 
esta razão não será 

implementada. 

 

19e 
Tratamento de 
estrume na 
exploração 

N/A -    

Não aplicável a 
novas instalações de 

acordo com 
documento das 

MTD. 

 

19f 
Tratamento de 
estrume na 
exploração 

N/A -    

A pecuária não 
possui área 

suficiente para 
construir pilhas 

alongadas para a 
compostagem do 

estrume. 

 

20a 
Espalhamento 
do estrume no 
solo 

N 

Na avaliação de terrenos 
para o espalhamento de 

estrume serão identificados 
os riscos de escorrência de 

acordo com a presente MTD 

  A pecuária ainda não 
existe  
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20b 
Espalhamento 
do estrume no 
solo 

N 
Será mantida uma distância 

adequada entre terrenos 
onde será aplicado o 

estrume  

  A pecuária ainda não 
existe  

 

20c 
Espalhamento 
do estrume no 
solo 

N 

O espalhamento de 
estrume será evitado nos 

períodos de maior 
pluviosidade e onde os 
terrenos se encontrem 

alagados. 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

20d 
Espalhamento 
do estrume no 
solo 

N 

Serão adaptadas as taxas de 
espalhamento do estrume 
tendo em conta o teor de 

azoto e fósforo do estrume 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

20e 
Espalhamento 
do estrume no 
solo 

N 
O estrume será espalhado 

em consonância com as 
carências de nutrientes das 

culturas 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

20f 
Espalhamento 
do estrume no 
solo 

N 

Serão verificados os 
terrenos onde se procedeu 
ao espalhamento de modo 

a identificar possíveis 
escorrências. 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

20g 
Espalhamento 
do estrume no 
solo 

N 

Será assegurado o acesso 
adequado à nitreira/placa 

de estrume para que não se 
verifiquem derrames 

durante o carregamento 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

20h 
Espalhamento 
do estrume no 
solo 

N 

Será verificado se o 
equipamento de 

espalhamento de estrume 
está em boas condições de 

funcionamento para o 
efeito. 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

21a 
Redução de 
emissões de 
amoníaco para 
o ar 

N 
Será diluído o chorume com 

as águas de lavagem da 
instalação. Não será 

possível construir um 

  A pecuária ainda não 
existe  
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provenientes do 
espalhamento 
de chorume no 
solo 

sistema de irrigação de 
baixa pressão porque a área 
de espalhamento não será 

contigua à exploração 

 

21b 

Redução de 
emissões de 
amoníaco para 
o ar 
provenientes do 
espalhamento 
de chorume no 
solo 

N 
A técnica de espalhamento 
a utilizar será adaptada às 

culturas a valorizar. 
  A pecuária ainda não 

existe  

 

21c 

Redução de 
emissões de 
amoníaco para 
o ar 
provenientes do 
espalhamento 
de chorume no 
solo 

N 

A técnica de espalhamento 
a utilizar será adaptada às 

culturas a valorizar e ao tipo 
de solo. 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

21d 

Redução de 
emissões de 
amoníaco para 
o ar 
provenientes do 
espalhamento 
de chorume no 
solo 

N 

A técnica de espalhamento 
a utilizar será adaptada às 

culturas a valorizar e ao tipo 
de solo. 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

21e 

Redução de 
emissões de 
amoníaco para 
o ar 
provenientes do 
espalhamento 
de chorume no 
solo 

N/A    A pecuária ainda não 
existe - 
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22 

Redução de 
emissões de 
amoníaco para 
o ar 
provenientes do 
espalhamento 
de estrume no 
solo 

N 
O estrume será incorporado 
até ao máximo de 12 horas 

após ter sido espalhado. 
  A pecuária ainda não 

existe  

 

23 

Redução das 
emissões de 
amoníaco 
provenientes do 
processo de 
produção 

N 

Será contabilizado no 
âmbito do PRTR a 

estimativa de quantidade 
anual de amoníaco 

produzido na exploração 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

24a 

Monitorização 
das emissões e 
parâmetros do 
processo 

N 

Será efetuado o cálculo do 
azoto e do fósforo uma vez 

por ano, para cada 
categoria animal no âmbito 

do PRTR 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

24b 

Monitorização 
das emissões e 
parâmetros do 
processo 

N 

Caso a DRAP-LVT, e no 
âmbito do PGEP, entenda 
necessário, será efetuada 
uma monitorização para 

apurar o teor de azoto total 
e fósforo total do estrume. 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

25a 
Monitorização 
das emissões de 
amoníaco para 
o ar 

N 

Será contabilizado no 
âmbito do PRTR a 

estimativa de quantidade 
anual de amoníaco 

produzido na exploração 

  A pecuária ainda não 
existe  

 
25b 

Monitorização 
das emissões de 
amoníaco para 
o ar 

N/A -    

Esta técnica não é 
aplicável devido aos 
custos elevados das 

medições 

 
25c 

Monitorização 
das emissões de 
amoníaco para 
o ar 

N 
Será contabilizado no 

âmbito do PRTR a 
estimativa de quantidade 

  A pecuária ainda não 
existe  
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anual de amoníaco 
produzido na exploração 

 

26 
Monitorização 
das emissões de 
odores para o ar 

N 

Caso venha a ser 
comprovada a ocorrência 

de odores incómodos junto 
dos recetores sensíveis será 
avaliada a necessidade da 
presente monitorização. 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

27a 

Monitorização 
da emissão de 
poeiras das 
instalações de 
alojamento dos 
animais 

N/A    A pecuária ainda não 
existe 

Esta técnica não é 
aplicável devido aos 
custos elevados das 

medições 

 

27b 

Monitorização 
da emissão de 
poeiras das 
instalações de 
alojamento dos 
animais 

N 

Será contabilizado no 
âmbito do PRTR a 

estimativa de quantidade 
anual de poeiras produzido 

na exploração 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

28a 

Monitorização 
das emissões de 
amoníaco, 
poeiras e/ou 
odores das 
instalações de 
alojamento dos 
animais 

N/A     
Esta técnica não é 

aplicável devido aos 
custos elevados das 

medições 

 

28b 

Monitorização 
das emissões de 
amoníaco, 
poeiras e/ou 
odores das 
instalações de 
alojamento dos 
animais 

N/A     

Esta técnica não é 
aplicável devido aos 
custos elevados das 

medições 

 29a Monitorizar 
parâmetros N Será efetuado o registo dos 

consumos de água mensais   A pecuária ainda não 
existe  
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relacionados 
com o processo 
de produção 

e reportados à APA/ARH de 
acordo com a periodicidade 
definida no respetivo TURH 

da captação 

 

29b 

Monitorizar 
parâmetros 
relacionados 
com o processo 
de produção 

N 

Será efetuado o registo dos 
consumos de energia 

mensais da exploração e 
reportados no RAA no 

âmbito da Licença 
Ambiental. 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

29c 

Monitorizar 
parâmetros 
relacionados 
com o processo 
de produção 

N/A     
A presente pecuária 

não consumirá 
combustível. 

 

29d 

Monitorizar 
parâmetros 
relacionados 
com o processo 
de produção 

N 

Será efetuado o registo de 
saídas de animais adultos, 

que são encaminhados para 
o matadouro. Também no 

que se refere aos 
cadáveres, serão arquivadas 

as guias de recolha de 
cadáveres para 

contabilização anual da 
quantidade anual de 

animais mortos. 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

29e 

Monitorizar 
parâmetros 
relacionados 
com o processo 
de produção 

N 

Será efetuado o registo dos 
consumos de ração mensais 
da exploração e reportados 

no RAA no âmbito da 
Licença Ambiental. 

  A pecuária ainda não 
existe  

 

29f 

Monitorizar 
parâmetros 
relacionados 
com o processo 
de produção 

N 

Será efetuado o registo de 
saídas de estrume mensais 
da exploração e reportados 

no RAA no âmbito da 
Licença Ambiental. 

  A pecuária ainda não 
existe  

 30a Redução das 
emissões de N Será removido, com 

frequência, o chorume   A pecuária ainda não 
existe  
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amoníaco 
provenientes do 
alojamento dos 
animais 

(estrume) do interior das 
instalações para os locais de 

armazenamento externos 

 

30a (0) 

Redução das 
emissões de 
amoníaco 
provenientes do 
alojamento dos 
animais 

N/A     
Técnica não aplicável 

nos termos do 
documento das MTD 

 

30a (1) 

Redução das 
emissões de 
amoníaco 
provenientes do 
alojamento dos 
animais 

N 

Será implementado o 
sistema de vácuo para 
remoção frequente do 

chorume 
  A pecuária ainda não 

existe  

 

30a (2) 

Redução das 
emissões de 
amoníaco 
provenientes do 
alojamento dos 
animais 

N 
As paredes do fundo do 
canal de estrume serão 

inclinadas 
  A pecuária ainda não 

existe  

 

30a (3) 

Redução das 
emissões de 
amoníaco 
provenientes do 
alojamento dos 
animais 

N/A -    
Técnica não aplicável 

nesta pecuária em 
particular 

 

30a (4) 

Redução das 
emissões de 
amoníaco 
provenientes do 
alojamento dos 
animais 

N 

A remoção regular do 
chorume será efetuada de 

acordo com o maneio a 
implementar na pecuária 

  A pecuária ainda não 
existe  

 
30a (5) 

Redução das 
emissões de 
amoníaco 
provenientes do 

N 
A fossa de estrume terá 

uma dimensão adequada à 
dimensão da pecuária 

  A pecuária ainda não 
existe  
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alojamento dos 
animais 

 

30a (6) 

Redução das 
emissões de 
amoníaco 
provenientes do 
alojamento dos 
animais 

N/A     

Esta técnica não é 
aplicável porque o 

pavimento não é de 
betão maciço, é 

parcialmente ripado. 

 

30a (7) 

Redução das 
emissões de 
amoníaco 
provenientes do 
alojamento dos 
animais 

N/A     
Esta técnica não é 
aplicável porque 

precisa de uma área 
muito grande 

 

30a (8) 

Redução das 
emissões de 
amoníaco 
provenientes do 
alojamento dos 
animais 

N/A     

Esta técnica não é 
aplicável porque 

favorece os 
entupimentos da 
rede de efluentes 

pecuários da 
exploração. 

 

30a (9) 

Redução das 
emissões de 
amoníaco 
provenientes do 
alojamento dos 
animais 

N/A     
Esta técnica não é 

aplicável porque não 
é conhecida. 

 

30a (10) 

Redução das 
emissões de 
amoníaco 
provenientes do 
alojamento dos 
animais 

N/A     
Esta técnica não se 
aplica a porcos de 

engorda 

 

30a (11) 

Redução das 
emissões de 
amoníaco 
provenientes do 

N/A     
Esta técnica não se 
aplica a porcos de 

engorda 
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alojamento dos 
animais 

 

30a (12) 

Redução das 
emissões de 
amoníaco 
provenientes do 
alojamento dos 
animais 

N/A     
Esta técnica não se 
aplica a porcos de 

engorda 

 

30a (13) 

Redução das 
emissões de 
amoníaco 
provenientes do 
alojamento dos 
animais 

N/A     

Esta técnica não se 
aplica porque não se 

conhecem 
resultados eficientes 

na remoção do 
estrume 

 

30a (14) 

Redução das 
emissões de 
amoníaco 
provenientes do 
alojamento dos 
animais 

N/A     
Esta técnica não é 
muito utilizada em 

Portugal 

 

30a (15) 

Redução das 
emissões de 
amoníaco 
provenientes do 
alojamento dos 
animais 

     
Esta técnica não se 
aplica a porcos de 

engorda 

 

30a (16) 

Redução das 
emissões de 
amoníaco 
provenientes do 
alojamento dos 
animais 

N/A     

Esta técnica não é 
aplicável na presente 
pecuária porque não 
possuirá pavimento 

em betão maciço 

 

30b 

Redução das 
emissões de 
amoníaco 
provenientes do 
alojamento dos 
animais 

N/A     

Esta técnica não é 
aplicável nos termos 
do documento das 

MTD 
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30c 

Redução das 
emissões de 
amoníaco 
provenientes do 
alojamento dos 
animais 

N/A     

Esta técnica não é 
aplicável devido aos 

custos elevados 
associados a este 

tipo de sistema de 
limpeza de ar. 

 

30d 

Redução das 
emissões de 
amoníaco 
provenientes do 
alojamento dos 
animais 

N/A     - 

 

30e 

Redução das 
emissões de 
amoníaco 
provenientes do 
alojamento dos 
animais 

N/A     
Esta técnica não é 

aplicável nos termos 
do documento das 

MTD 

 (1) Incluir descrição sobre o sistema de gestão que assegurará o bom desempenho da técnica. 
 (2) Indicar a gama de VEA e/ou VCA associados ao uso da MTD, se existentes. 
 (3) Deverá ser indicado o(s) valor(es) dentro da gama de VCA e/ou VEA que irá ser atingido, caso exista VCA e/ou VEA. 

 
(4) Se se trata de uma instalação existente terá de apresentar em anexo documentos de adjudicação dos equipamentos e trabalhos necessários para a implementação da 
MTD ou de técnica alternativa e sua respetiva calendarização. 

 (5) Descrição dos motivos técnicos que levam a que a MTD não seja aplicável ao processo produtivo da instalação. 
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